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 تهالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ا

 .نعم
 حمٍد وعلـىم�سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا 

 آله وصحبه أجمعین.
اد الصید صالمسألة الرا�عة: أجمع العلماء على أن المحرم إذا : "-رحمه هللا تعالى–قال الشیخ 

ُكـُم ِ�ـِه لـنََّعِم َ�حْ َل ِمـَن اَفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتـ{ م علیه، فعلیه جزاؤه، �ما هو صر�ح قوله تعالى:حرَّ المُ 
ــ ــاُم َمَس ــاَرٌة َطَع ــِة َأْو َ�فَّ ــاِلَغ اْلَكْعَب ــْدً�ا َ� ــْنُكْم َه ــْدٍل ِم ــاِكیَن أَ َذَوا َع ــْدُل َذِل ــالَ ْو َع ــُذوَق َوَ� ــَیاًما ِلَی  َك ِص

  . ]٩٥[المائدة:}َأْمرِهِ 
ًداَوَمْن َقَتلَ {أن المراد �قوله:  اعلم أوالً  إحرامـه،  قتله، ذاكرٌ  أنه متعمدٌ  ]٩٥[المائدة:}ُه ِمْنُكْم ُمَتَعمِّ

 كما هو صر�ح اآل�ة. وقول عامة العلماء.
: عـالى �عـدهإلحرامـه، مسـتدل �قولـه ت لقتلـه نـاسٍ  ره �ه مجاهد، من أن المراد أنه متعمـدٌ وما فسَّ 

ُ ِمْنهُ { لوجبـت علیـه العقو�ـة ألول  ؛مها إلحرالو �ان ذاكرً قال: ] ٩٥[المائدة:}َوَمْن َعاَد َفَیْنَتِقُم للااَّ
 ".اإلحرام ه الرتكا�ه محظورُ ا إلحرامه، فقد �طل حجُّ مرة، وقال: إن �ان ذاكرً 

 محظوَر.
 ".صحیح اإلحرام غیرَ  ه الرتكا�ه محظورَ فقد �طل حجُّ "

 غیُر.
 ".صحیح وال ظاهر لمخالفته ظاهر القرآن غیرُ "

 غیُر صحیٍح وال ظاهٍر.
  َوَ�ـــالَ ِلَیـــُذوقَ {وألن قولـــه تعـــالى:  ؛لمخالفتـــه ظـــاهر القـــرآن بـــال دلیـــل صـــحیٍح وال ظـــاهرٍ  "غیـــرُ 
 ا.محظورً  تعمدٍ ارتكاب المحظور، والناسي لإلحرام غیر م یدل على أنه متعمدٌ  ]٩٥[المائدة:}َأْمرِهِ 

، فـي اآل�ـة ا �إحرامه، علیـه الجـزاء المـذ�ورا، عالمً إذا علمت ذلك، فاعلم أن قاتل الصید متعمدً 
ة هذه اآل�ـ ا لمجاهد، ولم یذ�ر هللا تعالى فيبنص القرآن العظیم، وهو قول عامة العلماء، خالفً 

 الكر�مة حكم الناسي، والمخطئ.
 يَ ا إحرامـه، والمخطـئ هـو مـن یرمـوالفرق بینهما: أن الناسـي هـو مـن �قصـد قتـل الصـید ناسـیً 

 .غیر الصید
 من یرمِي.

 ".لقتله ا فیقتل الصید من غیر قصدٍ رمى غرًض  غیر الصید �ما لو من یرميِ "
ا أنــه �حمــل اآل�ــة علــى الناســي غیــر المتعمــد؛ ولــذلك قــال: -رحمــه هللا–كــالم مجاهــد   غر�ــٌب جــد�

ُ ِمْنهُ { ـــَتِقُم للااَّ واســـتحق العقو�ـــة إذا عـــاد أال  ،لـــو فعـــل ذلـــك متعمـــًدا ]٩٥[المائـــدة:}َوَمـــْن َعـــاَد َفَیْن
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ة بـین عـوده �عـد فعلـه امنافـ هفینـتقم هللا منـه؟ مـا فیـ ،مـن فعلـه األول�ستحق من عقو�ة اآلخرة أشد 
 متعمًدا، واالنتقام منه إذا فعل ثانًیا.

ـإن �ـان ذاكـرً األمر الثـاني: قولـه: " علـم؟ هـو مـن �قـول بهـذا مـن أهـل ال" ها إلحرامـه، فقـد �طـل حجُّ
�قولـون: �ـل مـن ارتكـب مرتكب لمحظور، ولیس �ل محظوٍر ُمبطًال إال على رأي الظاهر�ة الذین 

ًمــ ، فقــد فعــل مــا ُأِمــر �ــه ممــا ینــدرج تحتــه ذلــك المحــرم، فالظاهر�ــة �ــل نهــي �قتضــي الــبطالن امحرَّ
ا مـوالجمهور ُ�فرِّقون بین المنـاهي منهـا مـا �حصـل معـه انفكـاك الجهـة فـال یـؤثر مـع اإلثـم، ومنهـا 

عبـادٍة أو عقـد أو إلـى شـرطه  تتحد معه الجهـة �مـا إذا �ـان النهـي عائـد إلـى ذات المـأمور �ـه مـن
 الذي ال ُ�مكن أن ینفـك عنـه؛ فإنـه إذا عـاد إلـى ذاتـه أو شـرطه �طـل، لكـن هـذا لـم �عـد إلـى الـذات

 .�الم أهل العلم، �الم مجاهد قر�بوال إلى الشرط، فال ینطبق علیه 
 طالب:.........

حلــل ابتــة عــنهم �أنــه قبــل التال، إجمــاٌع لــوال فتــاوى الصــحا�ة مــا قیــل بهــا، لــوال فتــاوى الصــحا�ة الث
لــى دلیــل مرفــوع ع هاألول مبطــل للحــج مــا ُأفتــي، الشــیخ ســیأتي فــي ســورة الحــج، ســیذ�ر أنــه مــا فیــ

 صحا�ة أن من قتل صیًداِثر عن الصحا�ة، وهذا ما فیه شيء عن الإ�طال الحج �الجماع إال ما أُ 
 .�طل حجُّه

 طالب:.........
 .ات، الصید من جنس المحظوراتالصید �ختلف من ضمن المحظور  ،ال ال

ْم َمـا َأْخَطـْأتُ َنـاٌح ِفیَوَلـْیَس َعَلـْیُكْم جُ {لقولـه تعـالى:  ؛وال خالف بـین العلمـاء أنهمـا ال إثـم علیهمـا"
 لمـا -مصـلى هللا علیـه وسـل-: أن النبـي )صحیح مسـلم(ولما قدمنا في  ،اآل�ة ]٥[األحزاب:}ِ�هِ 

 .»َعْلتُ َقْد فَ «أن هللا قال:  ]٢٨٦[البقرة:}ِسیَناَر�ََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن نَ { قرأ:
 أما وجوب الجزاء علیهما فاختلف فیه العلماء.

 ألخطـامن العلماء: مـنهم المالكیـة، والحنفیـة، والشـافعیة إلـى وجـوب الجـزاء فـي  فذهب جماعةٌ 
 اآل�ة". لداللة ؛والنسیان

 األدلة. ،األدلة
 مفهــوم فــرق فیــه بــین العامــد و�ــین غیــره، وقــالوا: ال رم المتلفــات الاألدلــة علــى أن ُغــ"لداللــة 

ا، عامــدً  ألنــه جــري علــى الغالــب، إذ الغالــب أال �قتــل المحــرم الصــید إال ؛امخالفــة لقولــه متعمــدً 
ارة و�لیـه اإلشـ -أعني مفهوم مخالفته- النص على الغالب من موانع اعتبار دلیل خطا�ه ي وجر 

 ار مفهوم المخالفة: في موانع اعتب )مراقي السعود(�قول صاحب 
ـــَم َأِو النُّْطـــقُ  ـــَل اْلُحْك ـــبْ انْ  َأْو َجِه  َجَل

 
ـــِذي غَ   ـــى الَّ ـــَرى َعَل ـــْؤِل َأْو َج ـــبْ ِللسُّ  َل
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ـــــذا لـــــم �عتبـــــر جمهـــــور العلمـــــاء مفهـــــوم المخالفـــــة فـــــي قولـــــه تعـــــالى:  ِتـــــي ِفـــــي {ول الالَّ
 ".لجر�ه على الغالب ؛]٢٣[النساء:}ُحُجوِرُ�مْ 

ــ{�النســبة للر�ائــب  ِتــي ِفــي ُحُجوِرُ�مْ َوَرَ� هــوم لــه عنــد عامــة أهــل هــذا ال مف ]٢٣[النســاء:}اِئُبُكُم الالَّ
ى العلم، ولم �قل �مفهومه إال أهل الظاهر؛ ألن الغالب أن تكون الر�یبة فـي حجـر زوج أمهـا، فجـر 

على الغالب، لكن لو اشترط زوج أو لـم تشـترط المـرأة أن تكـون هـذه البنـت معهـا تكـون عنـد أمهـا، 
 الغالب أنها مع أمها في حجر زوجها.ولكن 

 طالب:........
 .    -رضي هللا عنه -ما أدري عن صحته عن علي

 ألخطـاوقال �عض من قال بهذا القول، �الزهري: وجب الجـزاء فـي العمـد �ـالقرآن العظـیم، وفـي "
ــ ــنَّ والنســیان �السُّ س، بــن عبــان اة اآلثــار التــي وردت عــنَّ ة، قــال ابــن العر�ــي: إن �ــان یر�ــد �السُّ

 ا هي، وما أحسنها أسوة.وعمر فنعمً 
 »ِهــَي َصــْیدٌ «ئل عــن الضــبع، فقــال: ُســ -صــلى هللا علیــه وســلم-واحــتج أهــل هــذا القــول: �أنــه 

 ".، فدل على العموما وال خطأً ا، ولم �قل عمدً حرم �بشً وجعل فیها إذا أصابها المُ 
�عنـي فـي مجـال  ،عـدم االستفصـال �عني من غیـر استفصـال، واالحتمـال قـائم، و�ذا ُوِجـد مثـل هـذا

 .ُینزَّل منزلة العموم في المقال االحتمال �ما قال الشافعي:
ًدا{من علماء المالكیـة: قولـه سـبحانه:  وقال ابن �كیرٍ " رد �ـه التجـاوز لـم ُیـ ]٩٥[المائـدة:}ُمَتَعمِّ

 .فارةا ��ر التعمد لبیان أن الصید لیس �ابن آدم الذي لیس في قتله عمدً ، وذِ أعن الخط
مــد، : إن هـذا القــول بوجـوب الجـزاء علــى المخطـئ، والناسـي، والعا)تفسـیره(وقـال القرطبـي فــي 

، س، والحســن، و�بــراهیم، والزهــري، و�ــه قــال مالــكٌ و ، وروي عــن عمــر، وطــاو قالــه ابــن عبــاسٍ 
 والشافعي، وأبو حنیفة، وأصحابهم.

ن بـ، وأحمـد القرطبـي�ـه قـال وذهب �عض العلماء إلى أن الناسي، والمخطئ ال جزاء علیهمـا، و 
 ".حنبل

 الطبري.
 ".، وأحمد بن حنبلالطبري و�ه قال "

 هذا �له �الم القرطبي.
و مذهب ، وأبو ثور، وه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروایتین، وسعید بن جبیرٍ الطبري و�ه قال "

 الطبري".س، �ما نقله عنهم و ، وطاو ا عن ابن عباسٍ داود، وروي أ�ًض 
 القرطبي.

 واحتج أهل هذا القول �أمر�ن:القرطبي، نقله عنهم كما "
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ًدا{األول: مفهوم قوله تعالى:  �ة، فإنه یدل على أن غیـر اآل ]٩٥[المائدة:}َوَمْن َقَتَلُه ِمْنُكْم ُمَتَعمِّ
 المتعمد لیس �ذلك.

 الثاني: أن األصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها، فعلیه الدلیل.
 ".ا من جهة النظر والدلیلجد�  ذا القول قويٌّ : ه-عفا هللا عنه-قال مقیده 

نَّة وفیها عـدم االستفصـال واالحتمـال قـائم،  وهو الذي تدل علیه اآل�ة صراحًة، ولكن األدلة من السُّ
 لةأللقتـل، فتعـود المسـ علـم مـن حـال السـائل أنـه متعمـد -معلیه الصـالة والسـال-إال إن �ان النبي 

 . ر إذا لم ُ�عارض �ما هو أقوى منهعتبوأن مفهوم المخالفة مُ  ،إلى أصلها
 طالب:........

یـه عل –م المخالفـة، لكـن هـذه الفتـاوي منـهألن األصل اعتبـار مفهـو  له دلیل؛ هو لوال تلك اآلثار ما
 عند الجمهور.  اشك أنها هي التي جعلت له رواجً  هوقول الصحا�ة ما فی -الصالة والسالم
 طالب:........

ال  "لا مــن جهــة النظــر والــدلیجــد�  قــويٌّ وهــو الظــاهر مــن اآل�ــة، و�قــول: " ،نيلمــا یــذ�ر القــول الثــا
 .نه أرجح من الذي قبله عنده أ�ًضا�عني أ

 طالب:........
 . قول عامة أهل العلم قول الجماهیر�هللا األول 

 فـي أكلـه لقتلـه، ولـیس واحدٌ  المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصید، فأكل منه، فعلیه جزاءٌ "
 ".إال التو�ة واالستغفار

 .ألنه محرٌم علیه �أكل المیتة
ا جـزاء ًضـ�ـأن علیـه أ� :ا ألبـي حنیفـة القائـلوهذا قول جمهور العلماء، وهو ظاهر اآل�ة، خالفً "

 .ما أكل، �عني قیمته
 ".قال القرطبي: وخالفه صاحباه في ذلك، و�روى مثل قول أبي حنیفة عن عطاء

 ،رامحـؤه مثله من النَّعم، وعلیه أ�ًضا قیمته؛ ألن صیده حـرام، وأكلـه على رأي أبي حنیفة علیه جزا
ــم یوافقــه علیــه صــاحباه، والجمهــور علــى أن الجــزاء فــي القتــل ال فــي  هــذ قــول أبــي حنیفــة الــذي ل

 .األكل
 طالب:........

 .ي، �قولون: صید، ولو یبیضهذه أهلیة، یبقى أن الحمام صید، والدجاج أهل ،أهلي أهلي
 ......طالب:..

 .في الذ�اة؛ ألنه غیر مقدوٍر علیهإال  ا�ما لو توحَّش الجمل یبقى أهلی�  اتبقى صیدً 
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ل رة، في قـوكم علیه �الجزاء في �ل م�عد مرة، حُ  المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصید مرةً "
َمـْن وَ {، والشـافعي، وأبـو حنیفـة، وغیـرهم، وهـو ظـاهر قولـه تعـالى: جمهور العلماء مـنهم مالـكٌ 

ًدا  ".الجزاء ألن تكرار القتل �قتضي تكرار ؛اآل�ة ]٩٥[المائدة:}َقَتَلُه ِمْنُكْم ُمَتَعمِّ
كـن �عني �الد�ة والكفارة في قتل اآلدمي، تتكرر بتكرر المقتـول، ولـیس فـي حكـم الكفـارات التـي ُ�م

 .  ، �ختلف هذا عن هذاتداخلها
كـم حلـم �ُ  ةً ثانیـ واحـدة، فـإن عـاد لقتلـه مـرةً  مـرةً وقال �عض العلماء: ال �حكم علیـه �ـالجزاء إال "

 ".علیه
 .الجزاء في المرة األولى �الكفارةإذا لم یدفع 

ُ ِمنْ {لقوله تعالى:  ؛وقیل له: ینتقم هللا منك"  ]".٩٥ة:[المائد}هُ َوَمْن َعاَد َفَیْنَتِقُم للااَّ
ن مــأخــًذا  ؛، ولــیس علیــه الجــزاء�عنــي مــا علیــه إال هــذا الكــالم، هــذا ُیــدعى علیــه أن هللا ینــتقم منــه

ُ ِمْنهُ {قوله:   .هذه خبر] ٩٥[المائدة:}َوَمْن َعاَد َفَیْنَتِقُم للااَّ
 ، �مــا نقلــهو�ــروى هــذا القــول عــن ابــن عبــاس، و�ــه قــال الحســن، و�بــراهیم، ومجاهــد، وشــر�حٌ "

 ".ضرب حتى �موتا أنه �ُ أ�ًض  عنهم القرطبي، وروي عن ابن عباسٍ 
 ب إن عاد إلى الصید ُ�ضرب حتى �موت، هذا ما یثبت عن ابن عباس، نعم. وفیه ُ�عد أنه ُ�ضر 

 لتسـببه ؛حـرم جـزاءفقتله، فهل �جب على المُ  على صیدٍ  المسألة السا�عة: إذا دل المحرم حالالً "
 حمد، وأبوفي قتل الحالل للصید بداللته له علیه أو ال؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب اإلمام أ

ــحــرم الــدال یلزمــه جــزاؤه �ــامالً لمُ حنیفــة إلــى أن ا ، اسٍ ، وابــن عبــروى نحــو ذلــك عــن علــيٍّ ، وُ�
ــي وعطــاء، ومُ  ــدل لهــذا القــول ســؤال النب ــي، و�ســحاق، و� ــه-جاهــد، و�كــر المزن  صــلى هللا علی

؟اِر اْلوَ َهْل َأَشاَر َأَحٌد ِمْنُهْم ِإَلى َأِبي َقَتاَدَة َعَلى اْلِحمَ «أصحا�ه:  -وسلم  ".»ْحِشيِّ
ن الصـــائد المباشـــر حـــالًال خـــارج الحـــرم، فإنـــه لـــیس علیـــه شـــيء، وحینئـــٍذ یتعـــذر �مؤاخـــذة و�ذا �ـــا

لمـا سـأل  -علیـه الصـالة والسـالم–المباشر فُیرجع في ذلك إلـى المتسـبب؛ ألنـه ُمحـرم، لكـن النبـي 
 هل دل أحٌد منكم علیه أو أعانه علیه؟ قالوا: ال، مفهومه أنهم لو قالوا: نعم، فما الحكم؟ 

 ........طالب:.
 .    ٌت عنه؛ ألن الجزاء معلٌق �القتلمن أجل أن �أكل أو ال �أكل، والجزاء مسكو 

لـك لـزوم ذ فهم مـنو�ُ  ؛فإن ظاهره أنهم لو دلوه علیه �ان �مثا�ة ما لو صادوه في تحر�م األكل"
  �مكـنمكن تضـمین المباشـر، والمباشـر هنـا الالجزاء، والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم �ُ 

 ".، والدال متسبب، وهذا القول هو األظهرألنه حاللٌ  ؛تضمینه الصید
عــن داللــة -عــن الداللــة  -علیــه الصــالة والســالم–�عنــي �ضــمن الــدال؛ ألنهــم جعلــوا ســؤال النبــي 

 جعلوه �مثا�ة صید المحرم، فیلزمه الجزاء. -الُمحرم للحالل
 طالب:.........
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حـر�م هم لو دلوه علیه �ان �مثا�ـة مـا لـو صـادوه فـي تفإن ظاهره أن"هو �أثم، اسمع �الم الشیخ 
ن مكــن تضــمیذلــك لــزوم الجــزاء، والقاعــدة لــزوم الضــمان للمتســبب إن لــم �ُ  فهــم مــنو�ُ  ؛األكــل

 ".والدال متسبب، المباشر، والمباشر هنا ال �مكن تضمینه الصید
 طالب:.........

 ؟ماذا
 طالب:.........

 ا الصید وهم ُمحرمون.هم تسببوا في قتل هذ ،�النسبة لهم
 طالب:.........

 لكنه مضمون من ِقبل الُمحرم لو قتله.
 طالب:.........

 هذا ما یراه الشیخ، لكن سیأتیك القول الثاني، نعم.
ون دوالــذین قــالوا �ــه مــنهم مــن أطلــق الداللــة، ومــنهم مــن اشــترط خفــاء الصــید �حیــث ال یــراه "

 عي وأصحا�ه: ال شيء على الدال.الداللة، �أبي حنیفة، وقال اإلمام الشاف
ــم المُ ورُ  ــه و�ذا عل ــم �قتل ــه، وهــو ل ن أحــرم وي عــن مالــك نحــوه، قــالوا: ألن الصــید �ضــمن �قتل

، )موطئـه(ح بـذلك فـي عند مالك، �ما صرَّ  فعلیه الجزاء �امالً  ؛الحالل صاده من أجله فأكل منه
 احــدٌ و  لعلمــاء: علیهمــا جــزاءٌ ا آخــر علــى الصــید فقتلــه، فقــال �عــض اوأمــا إذا دل المحــرم محرًمــ
 ".أحمد بینهما، وهو مذهب اإلمامُ 

 اإلماِم.
دامة في ، وحماد بن أبي سلیمان، �ما نقله عنهم ابن قأحمد و�ه قال عطاءٌ  وهو مذهب اإلمامِ "
ید بـن �امـل، و�ـه قـال الشـعبي، وسـع منهما جزاءٌ  ، وقال �عض العلماء: على �ل واحدٍ )المغني(

 ".كلي، والحارث العَ جبیرٍ 
 الُعكلي.

 .)المغني(كلي وأصحاب الرأي، �ما نقله عنهم أ�ضا صاحب والحارث العُ "
هـذا و حـرم الـدال شـيء، حـرم المباشـر، ولـیس علـى المُ وقال �عض العلماء: الجزاء �له علـى المُ 

 ب فــي الضــمان،قــول الشــافعي، ومالــك، وهــو الجــاري علــى قاعــدة تقــد�م المباشــر علــى المتســبِّ 
 .حرم، وهذا هو األظهرألنه مُ  ؛�مكن تضمینه والمباشر هنا

 ".عرفوعلیه: فعلى الدال االستغفار والتو�ة، و�هذا تُ 
 و�هذا َتعرف.
، رفقتلـه األخیـ ا، وهكـذا،ا ثالثً ا، ثم دل هذا الثاني محرمً محرمً  كم ما لو دل محرمٌ حُ "و�هذا َتعرف 

 في جزاء واحد. إذ ال �خفى من الكالم المتقدم أنهم على القول األول شر�اءٌ 
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 .منهم جزاء، وعلى الثالث، ال شيء إال على من �اشر القتل وعلى الثاني، على �ل واحدٍ 
 الثالثة".المسألة 
 الثامنة.

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 .المسألة الثانیة تختلف المسألة

فوه ، �مــا إذا حــذ�ــأن �اشــروا قتلــه �لهــم إذا اشــترك محرمــون فــي قتــل صــیدٍ  الثامنــة:المســألة "
ا لـو �امـل، �مـ وأبو حنیفة: على �ـل واحـد مـنهم جـزاءٌ  �الحجارة والعصي حتى مات، فقال مالكٌ 

 قاتل. ألن �ل واحدٍ  ؛اا، فإنهم �قتلون �ه جمیعً قتلت جماعة واحدً 
 ".ا فعلیه جزاءصیدً  قاتلُ  و�ذلك هنا �ل واحدٍ 

 قاتٌل.
 ".وقال الشافعي ومن وافقه ،ا فعلیه جزاءصیدً  قاتلٌ  و�ذلك هنا �ل واحدٍ "

 لو قلت بدون التنو�ن قاتُل صیٍد، وعرفنا متى یترجح القطع عن اإلضافة، ومتـى تتـرجح اإلضـافة،
إذا �ـــان �معنـــى المضـــي فاإلضـــافة، و�ن �ـــان �معنـــى االســـتقبال فـــالقطع عـــن اإلضـــافة ونصـــب 

 المعمول.
 طالب:.........

�ـٍد ا قاتـُل ز نعم، قاتٌل صیًدا معناه أنه ُیهدد �قتله أو ُ�خبر أنه سیقتله في المستقبل، �ما لـو قـال: أنـ
 .   ، فإنه ُیهدد �قتلهُ�خبر أنه قتله وانتهى، و�ذا قال: أنا قاتٌل ز�ًدا

لقرطبـي، لقضاء عمر، وعبد الرحمن، قاله ا ؛واحد علیهم �لهم جزاءٌ  :وقال الشافعي ومن وافقه"
 فحـــذفوها ا: وروى الـــدارقطني: أن مـــوالي البـــن الز�یـــر أحرمـــوا فمـــرت بهـــم ضـــبعٌ ثـــم قـــال أ�ًضـــ

م �بش، فوقع في أنفسهم، فأتوا ابن عمر، فذ�روا له ذلك، فقال: علیكم �لك �عصیهم فأصابوها،
 ".�كم عززٌ منا �بش؟ قال: إنكم لمُ  على �ل واحدٍ  قالوا: أو

 .�عني مشدًدا علیكم
 م علیكم �لكم �بش.�ك عززٌ إنكم لمُ "

 علیكم. لمشددٌ  :�كم أي قال اللغو�ون: لمعززٌ 
یتخارجونه بینهم، ودلیلنا قـول  فقال: علیهم �بٌش  ،اوي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعً ورٌ 

ًدا َفَجَزاٌء ِمْثُل َمـا َقَتـَل ِمـَن النََّعمِ {هللا سبحانه:   هـذا خطـابٌ و  ،]٩٥[المائـدة:}َوَمْن َقَتَلُه ِمْنُكْم ُمَتَعمِّ
بـدلیل قتـل الجماعـة  ؛ا علـى التمـام والكمـالنفًسـ مـن القـاتلین الصـید قاتـلٌ  و�ل واحـدٍ  ،لكل قاتل
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ا منـا ومـنهم، فثبـت مـا �الواحد، ولوال ذلك مـا وجـب علـیهم القصـاص، وقـد قلنـا بوجو�ـه إجماًعـ
 قلناه.

الف مـا واحـد، �خـ ءٌ فعلـیهم جـزا ،حلـون ا في الحـرم وهـم مُ صیدً  وقال أبو حنیفة: إذا قتل جماعةٌ 
 ".فإن ذلك ال �ختلف ،لو قتله المحرمون في الحل أو الحرم

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 على الجمیع �بش واحد. ،ال

 طالب:.........
 وهذا قول َمن؟ انظر القائل من هو هنا وهناك؟

 طالب:.........
ًعـا �ـل ي قتـل اآلدمـي إذا اشـتر�وا ُ�قتلـوا جمیي هو یلزمهم مثل ما یلزم فلهذا على القول الثاني الذ

ى واحــد مــنهم فــي حقیقتــه قاتــل �االحتمــال أن لــو تخلَّــف واحــٌد مــنهم مــا تــم القتــل، یتوقــف القتــل علــ
فعلـــه، فقـــد مـــات �فعـــل الجمیـــع، و�لحـــاق مثـــل هـــذه الصـــورة فـــي قتـــل اآلدمـــي المحتـــرم الـــذي �جـــب 

م وُ�فـدى ل هـذاالحتیاط لدمه فیه شيٌء من الُبعد، وُ�عامَ  ذ لـم �كـن إا الصـید معاملـة السـلع �أنـه ُ�قـوَّ
 د.   عله جنس، أو له جنس وخفي نظیره مثل هذا إلحاقه �اآلدمي فیه �ُ 

 طالب:.........
 .ما فیه نص

 طالب:.........
تل للصـید ك إذا عاملنا هذا القمثل ما قتل هذا الُمشار  ]٩٥[المائدة:}َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعمِ {

ه فـي معاملة القتل في العموم �ما فیه قتل اآلدمي فاحتمال أنه لـوال هـذا العاشـر مـا مـات، وُقـل مثلـ
 في القتل. اأو وجوده مؤثرً  االتاسع، والثامن، فیكون قتله مؤثرً 

 طالب:.........
 ین؟أ

 طالب:.........
لتمــام د قاتــٌل نفًســا علــى ا"وهــذا خطــاٌب لكــل قاتــل و�ــل واحــٍد مــن القــاتلین الصــیال فــي األخیــر 

 .والكمال"
 طالب:.........

لنــا یتخارجونــه بیــنهم، ودلی فقــال: علــیهم �ـبٌش  ،اوي عـن ابــن عبــاس فـي قــوم أصــابوا ضـبعً ورٌ "
 اضطرب �المه...." قول
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 طالب:.........
 ."الا على التمام والكمنفسً  من القاتلین الصید قاتلٌ  و�ل واحدٍ  ،لكل قاتل وهذا خطابٌ "

 .........طالب:
 ووقف عن �الم ابن عباس في أي حد؟ 

 طالب:.........
 �عني ودلیلنا القول األول.

 طالب:.........
 ودلیلنـا قـولهذا ُ�سمع �ثیًرا، لكن لو بینهم وقف ووضع نقطة، و�ـدأ مـن السـطر الـذي یلیـه "نعم، 

 . �ان �المه واضًحا هللا تعالى"
الحـرم،  ا بدخولـهعلـى أن الرجـل �كـون محرًمـ بناءً  ؛مل�ا منهم جزاءٌ  وقال مالك: على �ل واحدٍ "

هـي، فهـو تعلـق بهـا ن من الفعلین قد أكسـبه صـفةً  ا بتلبیته �اإلحرام، و�ل واحدٍ كما �كون محرمً 
 ".لها في الحالتین هاتكٌ 

د كمــا ُ�قــال: أحــرم أي: دخــل فــي اإلحــرام، ُ�قــال أ�ًضــا: أحــرم أي: دخــل فــي الحــرم، �مــا ُ�قــال: أنجــ
 . ا أو دخل تهامة ُ�قال: أتهم وهكذاا دخل نجدً وأتهم إذ

 ".الدبوسي جة أبي حنیفة ما ذ�ره القاضي أبو ز�دٍ وحُ "
 الدبوسي؟ ما

بوسي؟  طالب: الدَّ
 إلیه.  نعم، تعرف الدبوس؟ منسوب

 بـادة، وقـدبوسـي قـال: السـر فیـه أن الجنا�ـة فـي اإلحـرام علـى العالدَّ  ما ذ�ـره القاضـي أبـو ز�ـدٍ "
 ".منهم محظور إحرامه دٍ ارتكب �ل واح

ي هــو مثــل المســمار أو منســوٌب إلــى الــد�س الــذي هــو عســل �عنــي هــو منســوٍب إلــى الــدبوس الــذ
 التمر؟

 طالب:.........
یله �سـي، وُ�نسـب إلیـه نسـبًة السـتخراجه وتحصـاسمه عدنان الدِّ  اأظنه مذ�عً  ، لو ِد�س �ان واحدال

 .، فُیقال: ِد�سيمن التمر أو لبیعه ُینسب إلیه
، ماعة دا�ـةً جمحترمة، �منزلة ما لو أتلف  و�ذا قتل المحلون صیدا في الحرم، فإنما أتلفوا دا�ةً "

 .منهم قاتل دا�ة، و�شتر�ون في القیمة فإن �ل واحدٍ 
نفصـال وهـو عسـیر اال  ،قال ابن العر�ي: وأبو حنیفة أقوى منا، وهذا الدلیل �ستهین �ه علماؤنـا

 ".من القرطبي . انتهىعلینا
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ا، �عني یلزمنا القول �ـه، وهـذا�ع اعتـراٌف  ني یلزمنا القول �ه، وانفصاله أو انفصالنا عنه عسیٌر جد�
 . ول أبي حنیفة، وضعف قول المالكیةمن ابن العر�ي �قوة ق

 طالب:.........
 لعادته. ؛هو ابن العر�ي فیه شيء من الجرئة ُیناسب هذا القول

 طالب:.........
ُینظــر إلــى مــدى الفعــل هــل هــو عســیٌر علــیهم أو �ســتطیعون اإلجا�ــة هــو إنصــاف مــن جهــة، لكــن 

 عنه؟
 طالب:.........

 .   المانع؟ لكنها ُمشتتة ، ما�صیر
 
 ".ثلٌ له مَ  المسألة التاسعة: اعلم أن الصید ینقسم إلى قسمین: قسمٌ "

 ِمثل، له ِمثٌل.
 عم �العصافیر.ال مثل له من النَّ  عم �بقرة الوحش، وقسمٌ من النَّ  ِمثلٌ  له قسمٌ "

 -نیفـةوالخلقـة، وخـالف اإلمـام أبـو حوجمهور العلمـاء �عتبـرون المثلیـة �المماثلـة فـي الصـورة 
ي فــقیمــة الصــید  :الجمهــور، فقــال: إن المماثلــة معنو�ــة، وهــي القیمــة، أي -رحمــه هللا تعــالى

شـتري ، فیبـاع الصـید فـي موضـع قتلـهإلیـه إن �ـان ال یُ  المكان الذي قتله فیه، أو أقرب موضـعٍ 
مـن  نصف صاعٍ  مسكینٍ  ا، و�طعم المساكین �لا إن شاء، أو �شتري بها طعامً بتلك القیمة هد�ً 

 ا من تمر.، أو صاعً ا من شعیرٍ ر، أو صاعً بُ 
النعامة  ا في�أنه لو �ان الشبه من طر�ق الخلقة والصورة معتبرً  -رحمه هللا-واحتج أبو حنیفة 

 ".لما أوقفه على عدلین �حكمان �ه ؛اةبدنة، وفي الحمار �قرة، وفي الظبي ش
ألن ذلك �عرفه �ل أحد، وهذا لـیس �صـحیح؛ ألن المماثلـة فـي الخلقـة قـد تكـون فـي غا�ـة الخفـاء، 

 �عني من �خطر بباله أن في الحمامة شاة؛ لوجود المماثلة في الخلقة.
 طالب.........

 .ماءعب الماء، تماثله في عب ال
ل شــكَّ مــا تَ  إلــى االرتیــاء والنظــر، و�نمــا �فتقــر إلــى العــدلین والنظــرلــم فــال �حتــاج ألن ذلــك قــد عُ "

 ".الحال فیه
 ل.ُتشكِ 

 و�ختلف فیه وجه النظر.ل الحل فیه "ما ُتشكِ 
عم: المشـابهة للصـید فـي الخلقـة والصـورة منهـا، ودلیل الجمهور على أن المراد �المثـل مـن الـنَّ 

اآل�ـة، فالمثـل �قتضـي �ظـاهره المثـل  ]٩٥[المائـدة:}النََّعمِ  َفَجـَزاٌء ِمْثـُل َمـا َقَتـَل ِمـنَ {قوله تعالى: 
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َ�ْحُكـُم { ح ببیـان جـنس المثـل، ثـم قـال:عم، فصـرَّ الخلقي الصوري دون المعنوي، ثم قال: من الـنَّ 
ألنـه لـم  ؛عمإلـى المثـل مـن الـنَّ  راجـعٌ  ]٩٥[المائدة:}ِ�هِ {وضمیر ،]٩٥[المائدة:}ِ�ِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ 

 لسواه حتى یرجع إلیه الضمیر. یتقدم ذ�رٌ 
عم، ثل المقتول مـن الـنَّ ا مكون هد�ً �تصور أن والذي یُ ، ]٩٥[المائدة:}َهْدً�ا َ�اِلَغ اْلَكْعَبةِ {ثم قال: 

لمــراد اعــاء أن فــي نفــس اآل�ــة، وادّ  ا، وال جــرى لهــا ذ�ــرٌ فأمــا القیمــة فــال یتصــور أن تكــون هــد�ً 
 "...تضح أن المراد مثلمن ظاهر اآل�ة، فا عیدٌ �شراء الهدي بها 

 مثٌل من النَّعم.
 ".عممن النَّ  مثلٌ أن المراد "

 الكفـارات، مثـلعلـى مـذهب أبـي حنیفـة فـي اعتبـار القـیم والنقـود فـي مقابـل مـا ُیـذ�ر مـن  هذا جـارٍ 
 . صدقة الفطر وغیرها

؟ ى عـدلینلـعا لمـا أوقفـه وقوله: لو �ان الشبه الخلقـي معتبـرً  ،عممن النَّ  مثلٌ  فاتضح أن المراد"
جـنس  وصـغر، ومـا ال جیب عنه: �أن اعتبار العدلین إنما وجب للنظر في حال الصید من �برٍ أُ 

 �ما وقع علیه النص، قاله القرطبي. له مما له جنس، و�لحاق ما لم �قع علیه نصٌّ 
ة قــد �كــون ا فنــوع المماثلــ: المــراد �المثلیــة فــي اآل�ــة التقر�ــب، و�ذً -عفــا هللا عنــه-قــال مقیــده 

لهـا  مشابهتهال ؛للحمامة ا، ال �طلع علیه إال أهل المعرفة والفطنة التامة، �كون الشاة مثالً فی� خ
 في عب الماء والهدیر.

ــنَّ  ــرٌ و�ذا عرفــت التحقیــق فــي الجــزاء �المثــل مــن ال ــه،  عم، فــاعلم أن قاتــل الصــید مخی ــین و بین �
 ".اإلطعام
دیل �عـض النـاس ُیبـدلها �ـالراء أو ال؟ لكـن هـالهدیل �الالم؟ أصـله �ـالالم بـال شـك، لكـن أم الهدیر 

 الحمام معروف.
 طالب.........

 و�األصل الالم. ،نعم ُتبدل
 طالب.........

 على �ل حال صوت الحمام �ذا، نعم.
 طالب.........

 ال هو ُیر�د مشابهة بین الشاة والحمام في هذا وهذا.
 طالب.........

ا �ُعـب المـاء و�هـدل أو یهـدر، قـالوا: الحمـام �لمـا عـب شـك، إلحـاق غیـر الحمـام ممـ هالشاة؟ ما فی
الماء وهدل أو هدر، فإلحاٌق �الحمـام، إلحـاق الحمـام �الشـاة فـي عـب المـاء، ثـم �عـد ذلـك مـا ُ�شـبه 
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عدونــه إلــى �ــل مــا ذلك فــي المناســك �قولــون: الحمــام �الحمــام الُمشــبه لألصــل الــذي هــو الشــاة؛ ولــ
 .  الهدیل أو الهدیرة في عب الماء و وافقه في هذه الصف

 طالب.........
 .    الغ الكعبة، مثل هدً�ا ُیبلغ �ه الكعبةالبدل �كون هدً�ا � ،ال
 ".عمثل من النَّ و�ذا عرفت التحقیق في الجزاء �المَ "

 �الِمثل.
ا هـو لصـیام، �مـبینه، و�ین اإلطعام وا فاعلم أن قاتل الصید مخیرٌ  ،عمثل من النَّ في الجزاء �المِ "

ـاَرٌة َطَعـا{، وقد قال تعـالى: حرف تخییرٍ  )أو(ألن  ؛آل�ة الكر�مةصر�ح ا  َن َأْو َعـْدلُ ُم َمَسـاِكیَأْو َ�فَّ
 وعلیه جمهور العلماء. ]٩٥[المائدة:}َذِلَك ِصَیاًما

 لحـرم، واللمسـاكین ا ألنـه حـقٌّ  ؛عم، وجب ذ�حه في الحرم خاصةً �المثل من النَّ  فإن اختار جزاءً 
والمـراد الحـرم  ،]٩٥[المائـدة:}َهـْدً�ا َ�ـاِلَغ اْلَكْعَبةِ {نـص علیـه تعـالى �قولـه: جزئ في غیره، �مـا �ُ 

ر األكبـر منـى، و�ن اختـار مـع أن المنحـ ]٣٣[الحج:}ُثمَّ َمِحلَُّها ِإَلـى اْلَبْیـِت اْلَعِتیـقِ { كله، �قوله:
و أا، مـد�  كینٍ طعم �ل مسـ�الطعام، فیُ  م الصیدقوَّ الطعام، فقال مالك: أحسن ما سمعت فیه، أنه �ُ 

 ا.یومً  �صوم مكان �ل مدٍّ 
والصــواب:  �الطعــام، أجــزأه. م الــدراهمم الصــید �الــدراهم، ثــم قــوَّ وقــال ابــن القاســم عنــه: إن قــوَّ 

خـر، آ عنـد �عـضٍ  ا �ـامالً تصدق �ه عند �عض العلمـاء، وتممـه مـد�  فإن �قي أقل من مدٍ  ؛األول
 ".فكمل الیوم المنكسر بال خالأما إذا صام، فإنه �ُ 

 طالب.........
 .ى العصر؟ �كمل الصوم، هي بال خوف�عني �صوم إل ""بال خالف

م مثلـه قـوَّ نمـا �ُ م الصید الـذي لـه مثـل، و�قوَّ وقال الشافعي: إذا اختار اإلطعام، أو الصیام، فال �ُ "
ا، یوًمـ دٍ م م عن �لا، أو �صو مد�  طعم �ل مسكینٍ م الدراهم �الطعام، فیُ قوَّ عم �الدراهم، ثم تُ من النَّ 

 و�تمم المنكسر.
 والتحقیق: أن الخیار لقاتل الصید الذي هو دافع الجزاء.

 ".وقال �عض العلماء: الخیار للعدلین الحكمین، وقال �عضهم: ینبغي للمحكمین
مین.   للحكمین أو الُمحكَّ

 خیرا قاتل الصید بین الثالثة المذ�ورة.مین إذا حكما �المثل، أن �ُ حكَّ ینبغي للمُ "
إال  عم،الـنَّ  في أنه ال یلزمه المثل من قال �عض العلماء: إذا حكما �المثل لزمه، والقرآن صر�حٌ و 

 ".إذا اختاره على اإلطعام والصوم، للتخییر المنصوص علیه �حرف التخییر في اآل�ة
 طالب.........
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م الصــید ،هــو األولــى التقیــیم �الــدراهم علــى  مثــل فالمــدار هــذا إذا لــم �كــن لــه مثــل، إن �ــان لــه ،ُ�قــوَّ
م �اإلطعام والصیام.  المثل الالزم یلزمه المثل، فإن لم �جد المثل أو اختار غیره ُ�قوَّ

 طالب.........
طعام هو إذا استقر في ذمته مقدار من الدراهم استطاع أن �شتري �ه، أما إذا ذهبنا إلى تقو�مه �ال

م ثانیــة إذا لــم نجــد هــذف ،مــثالً  م �قــد نحتــاج إلــى أن ُ�قــوَّ هــي  والــدراهم الــدراهما الطعــام �الــدراهم، فُیقــوَّ
 .أصل التعامل

 طالب.........
 ؟ماذا

 طالب.........
م المثل، تقو�م الصید وهو قد ال �كون له وجود فـي السـوق لـه قیمـة أو یُ  بـاع، هو األصل الذي ُ�قوَّ

متهـــا �عشـــ مـــت الصـــید مـــثًال ِصـــدت حمامـــة، قوَّ مـــت انقـــول: إذا ُوِجـــد المثـــل إذا قوَّ لمثـــل رة، و�ذا قوَّ
م ما �جب علیه دفعه المثل �المئات فرق، فالذي  .     ُ�قوَّ

جـد �وقال �عض العلماء: هـي علـى الترتیـب، فالواجـب الهـدي، فـإن لـم �جـد فاإلطعـام، فـإن لـم "
ر لظـاه فالصوم، و�روى هذا عن ابن عباس، والنخعـي وغیرهمـا، وال �خفـى أن فـي هـذا مخالفـةً 

 ".لالقرآن، بال دلی
و�ن �ان لها معـاني أخـرى، لكـن هـي ظـاهرة فـي الكفـارات أنهـا  ،ألن (أو) هي األصل في التخییر
ــــ(أو)...إلى آخـــره، أمـــا القـــول �ـــأن هـــي ع ،للتخییـــر، وأول معانیهـــا: التخییـــر ـــم ب ـــح قسِّ ـــر أِ� لـــى خیِّ

 فة.الترتیب مع أن سیاقها في القرآن بـ(أو) الذي هو حرف التخییر ال شك أن فیه نوع مخال
 طالب.........

ـــــــْن ِصـــــــَیاٍم َأْو َصـــــــَدَقٍة َأْو {اإلشـــــــكال فـــــــي فد�ـــــــة األذى فـــــــي قصـــــــة �عـــــــب عجـــــــرة  ـــــــٌة ِم َفِفْدَ�
م، ُصــم ثالثــة أ�ــا«قــال: ال، قــال: » هــل تجــد شــاًة؟«وفــي الحــدیث الصــحیح  ]١٩٦[البقرة:}ُنُســكٍ 

اآل�ـة نـص هـذا ممـا یـدل علـى أنهـا لیسـت علـى التخییـر، لكـن  »و�ن لم تجد فأطعم ستة مسـاكین
 في التخییر.

ال قـعلى �ل حال قد �قول؛ ألنه قیل: �عدم التخییر �الترتیب في فد�ة األذى لداللة الحدیث علیها 
  .   جاء في اآل�ة سواٌء هنا أو هناك وعلى �ل حال المرجع في ذلك إلى ما ،»فإن لم تجد«له: 

 بي.�ة األذى، قاله القرطا �فدا اعتبارً ا واحدً وقال أبو حنیفة: �صوم عن �ل مدین یومً "
ن واعلــم أن ظــاهر هــذه اآل�ــة الكر�مــة، أنــه �صــوم عــدل الطعــام المــذ�ور، ولــو زاد الصــیام عــ

 شهر�ن، أو ثالثة.
ــال �عــض العلمــاء: ال یتجــاوز صــیام الجــزاء شــهر�ن ــاره ا ؛وق ــارات، واخت ــى الكف ــن ألنهمــا أعل ب

 ".من النظر العر�ي، وله وجهٌ 
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من شهر�ن، وفي قتل آدمي �صوم شهر�ن؟ هـذه ُحجـة مـن �قـول: �عني في قتل صید �صوم أكثر 
ًنــا ولــه نظــائر، أحیا وغیــره، ال ُیتجــاوز صــیام الجــزاء شــهر�ن، ولكــن اآل�ــة مــا فیهــا ارتبــاط �ــاآلدمي

قیمة العبد ضعف د�ة الحر أو أكثر، فكانت الد�ة قبل خمسین سنة سـتة عشـر ألـف د�ـة اآلدمـي، 
 .     المائةد ُیباع �ما بین الخمسین و والعب
 . وا في اآلدمي مع هذه الكفارة د�ةتعمد

 ولكن ظاهر اآل�ة �خالفه."
دد، ثـم �شبع مـن هـذا الصـید؟ فیعـرف العـ وقال �حیى بن عمر من المالكیة: إنما �قال: �م رجالً 

مـداده، شبه هذا العدد؟ فإن شاء أخرج ذلك الطعام، و�ن شـاء صـام عـدد أ�قال: �م من الطعام �ُ 
فبهـذا  ألنه قد تكـون قیمـة الصـید مـن الطعـام قلیلـة، ؛حسن احتاط فیه ي: وهذا قولٌ قال القرطب

 ".النظر �كثر اإلطعام
 قوٌل حسن �م ُتشبع الحمامة؟ ،هو �ونه

 طالب: نصف واحد.
طعـام ؟ فیلزمـه مـن اإلاإنه ُ�شبع واحـد الحمامـة ُتشـبع شخًصـ :كم ُ�شبعه نظیرها من الطعام إذا قلنا

 .دُمد هو الذي للواح
 طالب: .........

 �عید هذا الكالم. ،ال
 قف على هذا.  

 
 
 
 

  


